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aftryk af dem her i bladet. løv

rigt er det "Kong Vinter", der

bestemmer, hvornår vi åbner.
Den nye styrelseslov.
Vi kender nu den nye styrelses
lov, og på mødet den 3/10 bliver

forældrerepræsentanterne i klas
serådene orienteret om loven,
de nye skolebestyrelser, valg

procedurer og ikke mindst om,
hvordan
Efteråret plejer at være en

man kan forestille sig

styrelsen af Arhus Skolevæsen

forholdsvis stille tid på kon

og samarbejdet på Rundhøjskolen.

toret. Skoleårets planlægning

Vi håber, at forældrerepræsen

er jo længst overstået, de nye

tanterne kan bringe indholdet

elever og forældre er sluset

videre på møder omkring den en

ind i de nye klasser og alle

kelte klasse; men iøvrigt er vi

er optaget af de daglige sys

altid rede til besvare spørgsmål

ler.

så godt vi kan. Vi syntes, at

Efteråret 1989 skulle vise sig

det er en spændende opgave, at

at blive helt anderledes. Det

lave det bedst mulige samarbejde

virker på os som om den ene op

under den nye lov. Selv om nogle

gave ikke er afsluttet; før to

punkter i loven fortsat er ukla

nye dukker op, og det er da

re set i forhold til vor hverdag

i hvert fald ikke kedeligt.

ser vi med fortrøstning på frem

Jeg skal nævne nogle få af de

tiden.

opgaver, som vi i øjeblikket
arbejder med:

Decentralisering.
Hvad vi ikke ser med fortrøst

Skolefritidsordning .

Før sommerferien besluttede by

ning på er decentralisering af
vedligeholdelsesmidler i skole

rådet, at vi skal have en sko

væsenet. Med den nedslidning -

lefritidsordning på Rundhøjsko

ude som inde Rundhøjskolen må

len, og det syntes vi er en god

døje, er en decentralisering

beslutning. Vi har holdt de

ikke ønskelig for os. Skolen

første møder med arkitekterne,

er slidt og trænger kraftigt

og vi regner med, at bygningen

til omfattende vedligeholdelse;

kommer til at ligge mellem B-

men indtil det sker må vi passe

og C-fløjen. Når vi får nogle

ekstra godt på det, jom vi,har!

tegninger skal vi nok bringe

(7//tø 'tø'

4i

(y

LILLE S'JK FRA SKOLEPATRULJEN.

Så er skoleåret godt i gang, og det samme er skolepatruljen.
Vi har i år fået en del nye medlemmer og er i den usædvanlige
situation, at vi har en venteliste. Vi (Poul og Henning) synes,

at det går fantastisk godt, men der er dog et lille "aber dabei",
□et er i år lavet sådan, at alle eleverne møder kl. 8. Derfor
er der et ret stort pres på indgangen til skolen kl. ‘’.45-

8.00. Mange børn bliver kørt i skole i bil og bliver afleveret
lige ved nedgangen til skolegården. - P.gr.a. det store antal
elever, der møder, giver det mange gange kaotiske tilstande

med biler, der holder næsten helt ud på Holmevej.

Vi vil gerne bede jer, der afleverer jeres børn pr. bil, om at
køre helt hen forbi indkørslen til p-pladsen. Der er der et af
mærket område til busser, hvor det ikke kan genere nogen, at

der holdes.

Vi håber, at I vil gøre dette, da det så vil hjælpe vore skole
patruljemedlemmer. - På forhånd tak.

Poul Pedersen og Henning Greve.

Kl.3 skal alle poster undtagen
nr.3 /ære besat.
Kl.9 skal post nr.7 og 9 være
oesat.
Kl. 12.45 og Kl.13.40 rykker
nr.4 ned *oran cykelkælderen.

4.

Addithyttens beholdning af spil er ved at være temmelig ned

slidt. - Er der nogen,
Uno eller andre spil,

som har Ludo, Matador, Kalaha, Æsel
som ikke bruges, vil brugerne af Addit-

hytten blive meget glade.

Spillene kan indleveres på kontoret.

Additstyre Isen.

ADDIT-RUNDHØJ,
Additvej 9.

Addit 8740 Brædstrup,

tlf. 05 75 42 87

Vedr. udlejning af lejrskolen Addit-Rundhøj
henvendelse til skolens sekretær....... tlf. 86 27 29 66.

5.

Nu går vi de lange mørke aftener i møde, hvor interesse

grupper for børn og aftenskole for voksne er begyndt. In

teressegrupper er fra 1. - 6. klasse. Der er god tilslut

ning til de fleste af holdene, men det kniber med folke
dans og syning.

Aftenskolen kører generelt godt. Der er lidt vanskelighe
der med yogaholdet, hvor instruktøren har sagt fra på et

meget sent tidspunkt. Der arbejdes meget på at finde en
ny instruktør.

Syning torsdag er ikke så godt besøgt, men de, som har

meldt sig til, vil blive tilbudt plads på mandagsholdet,

hvis tilslutning til torsdagsholdet ikke er stort nok.

Forældrematematik bliver ikke til noget, da der der for
ringe interesse.

Der er blevet sendt girokort ud til kontingentbetalingen.
Beløbet er stadig 3o kr. årlig pr.

familie. Vi håber på

støtte fra alle hjem til forældre- og lærerforeningen.

Der 7. november afholder FOLF det årlige store fami 1iebankospil - så husk at reservere denne dag.

Sonja Pedersen.

Vi er Rundhøjskolens aktive elevråd,
retningsudvalg, og ca.

som består af et for

2o andre friske elever, der sammen

vil prøve at gøre skolen til et bedre og mere rart sted at
være,

for såvel store som små.

Har du en ide eller et forslag, du gerne vil have frem i
elevrådet, kan du skrive til ELEVRÅDETS ZDEKASSE, og for

slaget vil blive taget op på et elevrådsmøde. Kassen fin
der du i kontorets forgang, og den tømmes 1 gang om måneden.

Ellers beskæftiger vi os med lidt af hvert, og tja....

Det var bare det, vi ville sige....

HEJ.

Medlemmer i elevrådet:

Forretningsudvalg:

Anne Ruby,

9.a (formand) Litta Christensen,

Søren Ruby,

?.b,

6.a og Jon Vindahl, 7.b (skolenævnsrepr.)

Så'n ellers:
5. a Martin og Anders,

3. a Klaus,

5 . b Jeanet og 3rian,

3.b Jlaus og Me

6 . a Morten R. ,

9.a Malene,

6 . b Ånders og Jesper,

?.b Sitze,

". a Jon og 3erit,

1 o. k 1.

7 . b Trine ■og 3riub

oenterkl.

nævnsnyf
Det er nu en kendsgerning, at vi får skolefritids
ordning på Rundhøjskolen i løbet af forår/sommmer

1990. Det er en begivenhed, som sikkert vil glæde
mange børn og forældre. Desuden er der her i som
mer åbnet et nyt fritidshjem i Rundhø.j, så det teg

ner til, at cte store pasningsproblemer for især
børnene på de første klassetrin vil blive afhjulpet

i væsentlig grad. Vi forventer os meget af den nye
skolefritidsordning, som også vil gøre det muligt
at etablere samordnet indskoling.
Dette var den positive nyhed på sidste nævnsmøde -

den mere negative angår økonomien på skolens inven

tarbudget.

Skolen har nu eksisteret i så mange år, at mange ting
er ved at være nedslidte, så det tærer hårdt på kon

toen. Håbet om at kunne tage hul på at udskifte blot
nogle af de gamle borde og stole er ved at briste,
men det har stadig en høj prioritet.
Vi har netop nu modtaget Arhus Kommunes forslag til

den nye styrelsesvedtægt, som nævnet snarest skal ud

tale sig om. Vi gransker papirerne og skal, når den
endelige vedtægt foreligger, prøve at gennemgå nogle
af de nye ting i dette blad. Foreløbig kan vi oplyse,
at valg til den nye skolebestyrelse, som finder sted

hvert 4. år, skal foregå i marts 1990.

Med venlig hilsen
Inge Daugaard

Forestillingen spules i foraret 1990.
Den varer ca. 50 fninutter.

‘o

Ordordc?^ ord

